ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าออนไลน์ของGeneration Y
MARKETING MIX AND THE DECISION IN ONLINE PURCHASING OF
GENERATION Y
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดกับ
การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ของ Generation Y
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริโภค Generation Y ทีม่ ปี ระสบการณ์ซอ้ื
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างและปรับปรุงขึน้ เพื่อใช้ในการวัดข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด
เพื่อใช้ในการวัดข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทีห่ นึ่ง เพศ ช่วงอายุ Generation Y ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านที่สอง ส่วนประสมทางการตลาดในซื้อสินค้าออนไลน์ ด้านที่
สาม การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลประมวลผลทางสถิตเิ ชิง สถิตเิ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ค่ าสถิติท่ใี ช้ได้แก่ ค่ าความถี่ (Frequency) ร้อ ยละ
(Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
วิเคราะห์ประมวลผลทางสถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้
ในการทดสอบเอฟ (F-test) ค่าสถิตทิ ่ใี ช้ในการทดสอบที (t-test) ค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยของตัว
พยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน Beta (β) สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R มีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ (p-value) 0.05 ผลการค้นคว้าพบว่า (1) ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จะอยู่
ทีช่ ่วงอายุ 21 – 30 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีส่ ุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั
มากทีส่ ุด และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ทร่ี ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท/เดือน (2) ผูบ้ ริโภคมี
ความพึง พอใจทางด้า นผลิต ภัณ ฑ์อ ยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด มีค่ า เฉลี่ย อยู่ท่ี 4.51 รองลงมาคือ
ผู้บริโภคความพึงพอใจทางด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.50 และ
4.49 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ะดับความพึงพอใจน้อยทีส่ ุดคือด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลีย่
อยู่ท่ี 4.47 (3) การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y มีความสัมพันธ์ทางบวกกับส่วน
ประสมทางการตลาด (4Ps) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ระดับ 0.05

ABSTRACT
This research aims to (1) study consumer Marketing Mix and the decision in
online purchasing of generation Y

Four hundred participants of Generation Y used to purchase through online
media. Data were collected using a questionnaire. Data analysis included Descriptive
Statistics (Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation) Inferential Statistics
(F-test, t-test, Beta (β), R, and p-value 0.05). The main finding is (1) consumers are a
most women age 21 – 30 years old Bachelor degree and salary between 25,001 –
35,000 baht per month (2) consumers are most satisfied by promotion, followed by
place, product and price. (3) the online decision-making is positively related to
consumer satisfaction in the Marketing Mix (p<0.05) at a statistically significant level.

บทนา
ในโลกป จั จุ บ ัน โลกมีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ในทุ ก ๆด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ด้ า น
การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเป็นยุคทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวติ
มากขึน้ ทางผูจ้ ดั ทาจึงได้มกี ารศึกษา ค้นคว้าข้อมูล จากผลการสารวจลูกค้าของบริษทั เอเยนซีท่ี
ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเผยผลสารวจ 28,000 คนใน 17 ประเทศทัวโลก
่
พบ
คนไทยมีอตั ราการใช้ช่องทางช้อ ปปิ้ งออนไลน์ สู งที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ ริโภคถึง 94% ระบุว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เป็ นช่องทางทีม่ าช่วยพวก
เขาไว้ในปี 2563 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนที่สูงที่สุดในโลก เทียบกับค่าเฉลี่ยทัวโลกที
่
่ 72% ผูบ้ ริโภค
ไทยใช้เงินผ่านออนไลน์มากขึน้ เฉลีย่ 1,000 – 8,000 บาท ซึง่ เมื่อช่วงปลายเดือน มิถุนายน
2564 มีการเปิ ดเผยผลการศึกษา ‘ฟิ วเจอร์ ช้อปเปอร์ 2021 (Future Shopper 2021) ใน
ประเทศไทย โดย วันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ซึ่งเป็ นเอเยนซีท่ใี ห้บริการด้านความคิด
สร้างสรรค์ ข้อมูล และเทคโนโลยีแบบครบวงจร
ผลการสารวจของคนไทยในการซือ้ ของออนไลน์ จากการสารวจ Future Shopper 2021
ของวันเดอร์แมน ธอมสัน ได้ศกึ ษาผูบ้ ริโภคชาวไทยทัวประเทศ
่
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,025 คน
ครอบคลุมทัง้ Gen X, Gen Y และ Gen Z แบ่งเป็ นเพศชาย 46% และเพศหญิง 54% โดย
58.8% อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล และทีเ่ หลือ 41.2% อาศัยอยู่ในจังหวัดหัวเมืองทัว่
ประเทศไทย ซึง่ การศึกษาในครัง้ นี้ของ มัวรีน ตัน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร วันเดอร์แมน ธอม
สัน ประเทศไทย ได้พ บว่า ชาวไทยมีอ ัตราการใช้ช่องทางการช้อ ปปิ้ งออนไลน์ สูงสุ ดในโลก
ผูบ้ ริโภคถึง 94% ระบุว่าการช้อปปิ้งออนไลน์เป็นช่องทางทีช่ ่วยพวกเขาไว้ในปี 2563 ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่ว นที่สูงที่สุ ดในโลกเทียบกับค่ าเฉลี่ทวโลก
ั่
72% นอกจากนี้ 90% ตอบว่าจะใช้ช่อ งทาง
ดิจทิ ลั ต่อไปในปี หน้ า เทียบกับค่าเฉลี่ยทัวโลกที
่
่ 62% พวกเขามันใจว่
่ าพฤติกรรมช้อปปิ้ ง
ออนไลน์ของตนได้เปลีย่ นไปตลอดกาล เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ถูกกระตุน้ ให้เกิดขึน้ เร็ว

ยิง่ ขึน้ (88%) และความกลัวทีจ่ ะไปเดินจับจ่ายภายในร้านค้า (62%) นอกจากนี้ผบู้ ริโภคชาว
ไทยยังใช้เงินผ่านทางช่องทางออนไลน์มากขึน้ กว่าในอดีต โดยใช้เพื่อซื้อทัง้ สินค้าและบริการ
และมีถงึ 45% ทีย่ นิ ดีจา่ ยเงินตัง้ แต่ 1,000 – 8,000 บาท ในการช้อปปิ้งออนไลน์
ภาพที่ 1.1 Use of mobile payment service

(รูปภาพจาก: https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/thailand-insight-ecommercedigital-stat-2021-we-are-social/ )
ซึง่ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นผูว้ จิ ยั ได้เห็นความสาคัญของการซือ้ ของออนไลน์ (ONLINE
SHOPPING) จึงได้ทาศึกษาการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ของประชากร Generation Y
ประกอบไปกับการศึกษาในด้านส่วนประสมการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product), ราคา
(Price), สถานทีจ่ ดั จาหน่าย (Place), กิจกรรมทางการตลาด(Promotion) เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์การตัดสินใจของผูบ้ ริโภค และเพื่อหาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) กับการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y หรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
Generation Y
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y
ขอบเขตของการวิ จยั

ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) ทีใ่ ช้แบบสอบถามปลายปิด (Closeended) ทีป่ ระกอบด้วย ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค Generation Y ส่วนประสมทาง
การตลาด (4Ps) และ การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคGeneration Y ซึง่ ตัวแปรใน
การศึกษาครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และส่วนผสมทางการตลาด 4Ps ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่จดั จาหน่ าย (Place) กิจกรรมทางการตลาด
(Promotion)
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์Generation Y
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภค Generation Y ทีม่ ปี ระสบการณ์ซอ้ื สินค้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่นอน จึงใช้สูตรของ Cochran (1953) ซึง่
คานวณกลุ่มตัวอย่างประชากรได้จานวน 400 คน
แนวคิ ด ทฤษฎี และ งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปจั จัยประชากรศาสตร์
1. ความหมายของปจั จัยทางด้านประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรือ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก Deme = people คือ
ประชาชนหรือประชากร Grapy = writing up, description หรือ study คือ การศึกษาหรือ
ศาสตร์ประชากรศาสตร์ หมายถึง การวิเ คราะห์ทางประชากรในเรื่อ งขนาดโครงสร้ าง การ
กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สมั พันธ์กบั ปจั จัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอื่นๆ ปจั จัยทางประชากรอาจเป็ นได้ทงั ้ สาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม
สุวสา ชัยสุรตั น์ (2537) ได้อธิบายไว้ว่า ประชากรศาสตร์( Demographic) หมายถึง
ปจั จัยต่ างๆ ที่เป็ นหลักเกณฑ์ในการบ่ง บอกถึง ลัก ษณะทางประชากรที่อ ยู่ในตัว บุ คคลนัน้ ๆ
ได้แก่อายุเพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา อาชีพ วัฏจักรชีวติ ครอบครัวศาสนา เชื้อ
อชาติสญ
ั ชาติและสถานภาพทางสังคม (Social class)

Hanna and Wozniak (2001), Shiffman and Kanuk (2003) ได้ให้ความหมายของลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไว้คล้ายคลึงกันโดยกล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์หมายถึง ข้อมูล
เกีย่ วกับตัวบุคคล เช่น อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ศาสนาและเชือ้ ชาติซง่ึ มีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ซึง่ โดยทัวไปแล้
่
วใช้เป็นลักษณะพืน้ ฐานทีน่ ักการตลาดมักจะนามาพิจารณา
สาหรับการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ
ความชอบและอัตราการใช้สนิ ค้าของผูบ้ ริโภค
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ Generation Y
Herbisonและ Boseman (2009) ทีไ่ ด้กล่าวว่าเจเนอเรชันวายมี
่
ความทะเยอทะยานและ
เป็ นตัวของตัวเองสูงมาก เพราะเติบโตมาท่ามกลางการแข่งขันทัง้ ทางเศรษฐกิจและทางการ
ศึก ษา นอกจากนี้ยงั เป็ นกลุ่ มคนที่ต้อ งการพูด คุ ยสื่อ สารกับเพื่อ นอยู่ต ลอดเวลาผ่ า นการใช้
เทคโนโลยีอย่างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่เพื่อส่ง
ข้อความถึงกันซึง่ แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มดังกล่าวเป็ นคนทีเ่ ปิดรับและชื่นชอบการใช้เทคโนโลยี
ต่าง ๆ มากกว่าการพูดคุยกนแบบตัวต่อตัวหรือผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์มอื ถือ และเนื่องจาก
เจเนอเรชัน่ วายถือ เป็ น รุ่น ลู ก ของกลุ่ ม เบบี้บู ม เมอร์จ ึง ท าให้ม ีล ัก ษณะความเป็ นวัต ถุ นิ ย ม
(Materialism) ทีค่ ล้ายกัน ทัง้ นี้เพราะเป็ นกลุ่มคนทีเ่ ติบโตมาพร้อมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยี
คอมพิว เตอร์แ ละอินเทอร์เ น็ ต ซึ่งส่ งผลให้เ จเนอเรชันวายมี
่
พฤติกรรมคล้ายคลึงกันทัวโลก
่
(Stock, 2008) สาหรับเจเนอเรชันวาย
่
(Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation) ใน
ประเทศไทยนั น้ ปจั จุบ ันมีประชากรไทยอยู่ใ นกลุ่ มเจเนอเรชัน่ นี้ ประมาณ 10 ล้านคนคิด เป็
นประมาณ 16 % ของประชากรทัง้ หมด (National Master, 2553
ตามแนวคิดของมันน์ไฮม์ (Mannheim, 1952) ถึงความเป็ นมาของเจเนอเรชันว่
่ าบุคคล
ต้อ งประสบกับ เหตุ ก ารณ์ ท างประวัติศ าสตร์ร่ ว มกัน เพื่อ ที่จ ะได้เ กิด การรวมตัว กัน เป็ น รุ่ น
เดียวกัน ซึง่ เป็นแนวคิดทีส่ อดคล้องกับข้อสันนิฐานทีว่ ่าคนรุ่นหนึ่งๆควรจะต้องผ่านกระบวนการ
เดียวกันใน บริบทเฉพาะของประเทศนัน้ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและทีม่ าของคน
แต่ละเจเนอเรชัน่ ได้แก่ Baby Boomers, เจเนอเรชัน่ X, เจเนอเรชัน่ Y,และเจเนอเรชัน่ Z
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด
ฟิลลิป ,คอตเลอร์ (2546 : 24) ได้อธิบายไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึงเครื่องมือทางการตลาดทีส่ ามารถควบคุมได้ซง่ึ กิจการผสมผสานเครื่องมือเหล่านี้ให้สา
มารตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แลริดและสไตเนอร์ (Laridge & Steiner 1997:38) ให้ความหมายกลยุทธ์การตลาดไว้ว่า
หมายถึง กิจกรรมต่างๆในการเลือกตลาดเป้าหมายและพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด เพื่อ
ความพึงพอใจในการแลกเปลีย่ นกบตลาดเป้าหมาย นอกจากนี้ Margrath (1986) ได้อธิบายว่า
การวางแผนการตลาดโดยทัวไปมั
่ กจะนิยมใช้ส่วนประสมทางการตลาดแบบเดิม คือ 4Ps นัน้ คง
ไม่เพียงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุรกิจได้โดยมีความแตกต่างของลักษณะธุรกิจ และ
ความแตกต่างถึงสินค้าทีม่ สี ามารถจับต้องได้ เช่น ในธุรกิจบริการก็อาจจะต้องมีการเพิม่ อีก3 Ps
เป็นต้น
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกทีจ่ ะกระทาสิง่ ใดสิง่
หนึ่งจากทางเลือกต่างๆทีม่ อี ยู่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ การตัดสินใจจึง
เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550:46) โดย
ปกติแล้วผูบ้ ริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสาหรับผลิตภัณฑ์แต่
ละชนิ ด แตกต่ า งกัน คือ ผลิ ต ภัณ ฑ์บ างอย่ า งต้ อ งการข้อ มูล มาก ต้อ งใช้ร ะยะเวลาในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสินใจนาน
Kotler (2000,p. 176-178) อธิบายว่า การตัดสินใจของผูบ้ ริโภคจากปจั จัยภายใน คือ
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติซ่งึ จะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และ
ตระหนักว่ามีสนิ ค้าให้เลือกมากมาย
Schiffman & Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซือ้ ว่า เป็ นขัน้ ตอนใน
การเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค โดยจะพิจารณาในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ ใน
ด้านจิตใจทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ นึกคิด และด้านพฤติกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับทางกายภาพ ซึง่ การ
ซือ้ เป็ นกิจกรรมทางด้านจิตใจและกายภาพ สามารถเกิดขึน้ ได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทาให้เกิด
การซือ้ และอาจเกิดการตัดสินใจซือ้ ตามบุคคลอื่น
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Survey Research) และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี ารทางสถิตดิ ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสรุปผล
การศึกษากาหนดไว้ ดังนี้
3.1 กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา

โดยขัน้ ตอน

ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโ ภค Generation Y ที่มปี ระสบการณ์ซอ้ื ซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน จึงใช้สูตรของการคานวณ
Cochran (1953) ดังนี้
n = P(1 – P) Z2
d2
เมือ่

n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างทีต่ อ้ งการ
P คือ สัดส่วนของกลุ่มประชากรทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการสุ่ม
Z คือ ระดับความมันใจที
่ ก่ าหนด หรือระดับนัยสาคัญทางสถิติ
d คือ สัดส่วนความคลาดเคลื่อนทีย่ อมให้เกิดขึน้ ได้
จากการแทนค่ า สู ต ร ได้ข นาดของกลุ่ ม ตัว อย่ า งเท่ า กับ 385 คน แต่ เ พื่อ ให้แ ก้ ไ ข

ข้อผิดพลาด ผู้วจิ ยั ได้เก็บจานวนแบบสอบถามเพิม่ อีก 15 คน ซึ่งในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้ว ิ จยั ได้
รวบรวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน
3.2 วิธกี ารสุ่มตัวอย่างวิจยั
ผู้วจิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างการวิจยั แบบสะดวก (Convenience Sample) โดยการ
แจกแบบสอบถามให้กบั ผู้บริโภค Generation Y ที่มปี ระสบการณ์ซ้อื ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึง่ ได้ทาการแจกแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.3 การสร้างเครือ่ งมือการวิจยั และเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับ ปจั จัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2
แบบสอบถามเกีย่ วกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) จานวน 20 ข้อ
ส่วนที่ 3
แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y
จานวน 1 ข้อ
ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1) ศึกษาข้อมูลทัวไปเกี
่
ย่ วกับด้านปจั จัยประชากรศาสตร์

2) แนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) และนามากาหนดกรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั เพื่อใช้กาหนดแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
3) แนวความคิดและทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องในเรื่องการตัดสินใจซือ้ สินค้า และ
นามาก าหนดกรอบแนวคิด ที่ใ ช้ใ นการวิจยั เพื่อ ใช้ก าหนดแนวทางในการสร้า ง
แบบสอบถาม
4) สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้า และตรวจสอบดูว่าเนื้อหาครอบคลุมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
5) นาแบบสอบถามเสนอให้ผอู้ าจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเครือ่ งมือ
6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ดาเนินการจัดส่งแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2) นาแบบสอบถามมาสร้างเครือ่ งมือเพื่อการประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3) จัดเก็บรวบรวมและนาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
มาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมประมวลผลทางสถิติ
3.5 วิธกี ารวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติ
ข้อมูลทีร่ วบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนามาวิเคราะห์ประมวลผลทางสถิตโิ ดยใช้ค่าสถิตดิ งั นี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) กับการใช้ตวั แปรที่มรี ะดับวัดเชิง
กลุ่ม ได้แก่ ปจั จัยประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับการใช้ตวั แปร
ทีม่ รี ะดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ในงานวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการ
ตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y ซึง่ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ผลสถิติ คือ
สมการถดถอยพหูคูณ (Multiple regression) เพื่อ ทดสอบสมมติฐาน โดยตัง้ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ท่ี 0.05

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตอนที่1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
ร้อยละ 63.2 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.8
กลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ 21 – 30 ปี มากกว่าช่วงอายุ 31 – 41 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างช่วง
อายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.5 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุ 31 -41 ปี คิดเป็ นร้อยละ
23.5
กลุ่มตัวอย่างมีระดับ การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 83.5รองลงมาคือ
กลุ่มตัวอย่างที่มรี ะดับการศึกษาปริญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 13.8 นอกนัน้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.0
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทั มากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี าชีพเป็ นราชการ / รัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 39.0 นอกนัน้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ม ี
อาชีพเป็ นธุรกิจส่วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 9.8 และกลุ่มตัวอย่างทีม่ อี าชีพอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ 1.8
กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ
44.8 รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
39.3 นอกนัน้ เป็ นกลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
11.5 กลุ่มตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.5 และกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.0
กลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจว่าท่านซื้อสินค้าออนไลน์เดือนละ 1 – 5 ครัง้ มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 53.3 รองลงมากลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจว่าท่านซือ้ สินค้าออนไลน์เดือนละ 6 – 10
ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และกลุ่มตัวอย่างมีการตัดสินใจว่าท่านซื้อสินค้าออนไลน์เดือนละ
มากกว่า10ครัง้ ขึน้ ไป คิดเป็นร้อยละ 13.5
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ Generation Y ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหูคูณ (Multiple regression) พบว่า
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ ด้าน

การส่งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ Generation Y อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ Generation Y มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด โดยทัง้ 2 ด้าน ให้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) = 0.225 แลสามารถอธิบาย
ความผันแปรของการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ Generation Y อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ได้รอ้ ยละ 25.2
อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์
Generation Y” เป็นการศึกษาวิจยั เชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือ เพื่อวิเคราะห์ใน
มุมมองของผูบ้ ริโภคทีม่ กี ารซือ้ สินค้าทางออนไลน์ Generation Y สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้ดงั นี้
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคล จะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จะอยู่ท่ี
ช่วงอายุ 21 – 30 ปี โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากทีส่ ุด ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั
มากทีส่ ุด และมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ทร่ี ะหว่าง 25,001 – 35,000 บาท/เดือน ซึง่ พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิงวัยทางาน มีการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์มากกว่าผูช้ าย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฐิตาภา พรหมสวาสดิ ์ (2555, บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปจั จัยด้าน
ส่ว นประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อ พฤติกรรมการซื้อ ผลิต ภัณฑ์เสริมอาหารบารุงสมองและ
ความจาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ระดับการศึกษาต่ ากว่า
หรือเท่ากับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้ อยกว่าหรือ
เท่ากับ 20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญ ในด้านช่อ งทางการจัดจาหน่ าย ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ ญานิกา งามอดม
เกียรติ (2560) เรือ่ ง ส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซือ้ สื่อโฆษณา Online ของ
Post Today ในเรื่องช่องทางการจัดจาหน่ ายว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับช่องทางในการเข้าถึง
Post Today Online เนื่องจากต้องการความสะดวกสบายและได้รบั ข้อมูลของสินค้าทีอ่ พั เดท

อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจและรวมไปถึงการบริการของพนักงานขายที่ม ี
ต่อลูกค้าเพราะการทีล่ ูกค้าได้รบั การบริการทีด่ สี ่งผลต่อความพึงพอใจและส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อในอนาคต เช่น สามารถติดต่อพนักงานขายได้อย่ างง่ายดายหรือได้รบั การตอบกลับ
อย่างรวดเร็วในกรณีท่ลี ูกค้าต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ รติวลั ย์ วัฒนสิน (2012) ในเรื่องของการส่งเสริมการตลาด
เป็ นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคพอใจและนาไปสู่การตัดสินใจซื้อ และผู้บริโภคก็ มคี วามพอใจหาก
ผู้ผ ลิต สร้างความรู้ส ึก และมีก ารสื่อ สารต่ อ ผู้บ ริโภคอีกด้ว ย ซึ่งจากผลการวิจยั ทัง้ หมดนี้ ได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่วี ่า เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) กับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ Generation Y และในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของส่วน
ประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซ้อสินค้าออนไลน์ Generation Y
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการตัดสินใจซือ้ ของออนไลน์ จะเห็นได้ว่า ผูบ้ ริโ ภคส่วนใหญ่ได้มกี าร
ตัดสินใจซื้อ สิน ค้าออนไลน์ เ ดือ นละเดือ นละ 1 – 5 ครัง้ มากที่สุ ด คิดเป็ นร้อ ยละ 53.5 กลุ่ ม
ตัวอย่างทัง้ หมด 400 คน ได้มกี ารตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์เดือนละเดือนละ 1 – 5 ครัง้ มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 53.5 เดือนละ 6 – 10 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 33.0 และเดือนละมากกว่า 10
ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 13.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นางสาวจุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558,
บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่อง “ปจั จัยที่มผี ลต่ อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของ
ผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ความถี่ในการซื้อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
โดยเฉลีย่ (จานวนครัง้ /เดือน) ของกลุ่มผูซ้ อ้ื สินค้าออนไลน์
ทีซ่ อ้ื 1-2 ครัง้ ต่อเดือน คิดเป็น 44%
สมมติฐ านที่ 1 ส่ ว นประสมทางการตลาด (4Ps) มีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้ า ออนไลน์
Generation Y
จากการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มีผลต่อการตัดสินใจ
ซือ้ สินค้าออนไลน์ Generation Y โดยทีส่ ่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมทางการตลาด ส่งผลต่อ การตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธที างสถิติ พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ญานิกา งามอดมเกียรติ (2560) เรื่อง ส่วน
ประสมทางการตลาดและการตัดสินใจเลือกซื้อสื่อโฆษณา Online ของ Post Today ในเรื่อง

ช่องทางการจัดจาหน่ ายว่าลูกค้าให้ความสาคัญกับช่องทางในการเข้าถึง Post Today Online
เนื่องจากต้องการความสะดวกสบายและได้รบั ข้อมูลของสินค้าทีอ่ พั เดทอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ใน
การประกอบการตัดสินใจและรวมไปถึงการบริการของพนักงานขายที่มตี ่อลูกค้าเพราะการที่
ลูกค้าได้รบั การบริการที่ดสี ่งผลต่อความพึงพอใจและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อในอนาคต
เช่น สามารถติดต่อพนักงานขายได้อย่างง่ายดายหรือได้รบั การตอบกลับอย่างรวดเร็วในกรณีท่ี
ลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ Generation Y ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ รติวลั ย์ วัฒนสิน
(2012) ในเรื่อ งของการส่ งเสริมการตลาดเป็ นการกระตุ้น ให้ผู้บริโ ภคพอใจและนาไปสู่การ
ตัดสินใจซือ้ และผูบ้ ริโภคก็มคี วามพอใจหากผูผ้ ลิตสร้างความรูส้ กึ และมีการสื่อสารต่อผูบ้ ริโภค
อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. งานวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการเลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะ Generation Y ซึง่ ในงานวิจยั
ครัง้ ต่อไปอาจเลือกขอบเขตทีก่ ว้างมากยิง่ ขึน้
2. งานวิจยั ครัง้ นี้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยซือ้ สินค้าทางสื่อออนไลน์เท่านัน้
ซึง่ กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งของผูบ้ ริโภค จึงเป็ นข้อจากัดในการนา
ผลงานวิจยั ไปใช้โดยทัวไปเนื
่
่องจากผลการวิเคราะห์อาจไม่สามารถนาไปอ้างอิงได้อย่าง
กว้างขวางกับกลุ่มผูส้ นใจซือ้ สินค้าทางสื่อออนไลน์
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